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Goiânia, __ de _______________ de 2020. 

Nome: ____________________________ 

4° ano - Turno _______________                                         Valor 8,0  

    

_____________________________________________________________________________________ 

 

                                           Avaliação de Língua Portuguesa 

 

     Um dos mais famosos fabulistas foi o grego Esopo que, segundo historiadores, teria vivido no 
século VI a.C. Ele sabia contar histórias simples, incluindo sempre alguma lição de moral. Suas 
personagens, geralmente, eram animais. 
      Leia uma dessas fábulas. 
 
 

O ratinho da cidade e o ratinho do campo 

    Certo dia, um ratinho do campo convidou seu amigo que morava na cidade para ir visitá-lo em sua 

casa no meio da relva. O ratinho da cidade foi, mas ficou muito chateado quando viu o que tinha para 

jantar: grãos de cevada e umas raízes com gosto de terra. 

     ─ Coitado de você, meu amigo! — exclamou ele. — Leva a vida de formiga! Venha morar comigo 

na cidade que nós dois juntos vamos acabar com todo o toucinho desde país! 

    E lá se foi o ratinho do campo para a cidade. O amigo mostrou para ele uma despensa com queijo, 

mel, cereais, figos e tâmaras. O ratinho do campo ficou de queixo caído. Resolveram começar o 

banquete na mesma hora. Mas mal deu para sentir o cheirinho, a porta da despensa se abriu e alguém 

entrou. Os dois ratos fugiram apavorados e se esconderam no primeiro buraco apertado que 

encontraram. Quando a situação se acalmou e os amigos iam saindo com todo cuidado do 

esconderijo, outra pessoa entrou na despensa e foi preciso sumir de novo. A essas alturas o ratinho do 

campo já estava caindo de cansaço. 

    ─ Até logo — disse ele. — Já vou indo. Estou vendo que sua vida é um luxo só, mas para mim não 

serve. É muito perigosa. Vou voltar para casa onde posso comer minha comidinha simples em paz. 

 

     Moral: Mais vale uma vida simples, modesta, com paz, que todo luxo do mundo com perigo e 

preocupações. 

 

Questão 01 – Incentivado a mudar de vida, o ratinho do campo resolve mudar para a cidade.  
 a) Segundo o texto, como seria ter uma vida melhor para os ratinhos? (0,3) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

b) Quem seriam as pessoas que impediram os dois ratinhos de desfrutar do banquete? (0,3) 

__________________________________________________________________________________ 

 

   Nota 



 

c) Já que os ratinhos estavam na casa de um deles, por que tiveram que se esconder? (0,3) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Questão 02 – Em pouco tempo, o ratinho do campo perdeu o interesse pela vida na cidade. 
a) Explique por que, a certa altura, apenas o ratinho do campo estava “caindo de cansaço”? (0,3) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

b) As personagens da maioria das fábulas são animais que agem como se fossem pessoas.  
     Os dois ratinhos poderiam ser relacionados a que tipos de pessoas? (0,6) 

 Ratinho do campo 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 Ratinho da cidade 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Questão 03 - Leia a lista de compras. Sublinhe de vermelho os adjetivos e circule de verde as 

locuções adjetivas. (1,0) 

                                                         Leite pasteurizado 

                                                     Açúcar refinado 

                                                     Leite de coco 

                                                     Chocolate em barra 

                                                     Azeitona com caroço 

 
    a) Qual a função dos adjetivos e das locuções adjetivas em lista de compras? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

    b) Fale sobre a semelhança e a diferença entre adjetivos e locuções adjetivas. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Questão 04 - A terminação –oso e –osa forma adjetivos derivados de substantivos. 
        Veja num trecho retirado do poema “Palmeira da praia” de Henriquieta Lisboa. (0,4) 
 

                                                       Palmeira da praia 

                                                   Sacudindo as folhas 

                                                   Com gestos graciosos 

                                   nervosa, palmeira 

                                                   nervosa, graciosa... 



 
 Agora, forme adjetivos com esses substantivos: 

 
a) manha __________________________ b) orgulho_________________________ 
 
c) horror___________________________ d) prazer _________________________ 
 

 Sublinhe os dígrafos e circule os encontros consonantais das palavras retiradas do poema: 
(0,3) 

  
 
 
 

    
Questão 05 – Leia as palavras, observando o som da letra g: (0,5) 
 
 
 

   
  a) Copie as palavras em que a letra g tem o som de j. 

__________________________________________________________________________________ 

  b) Copie as palavras em que a letra g não tem o som de j. 

__________________________________________________________________________________ 

 
Questão 06 – Complete as palavras com lh ou li. (0,9) 

 
    Te____a                                   bo____a                               cabeça____o 

    Mobí____a                               sandá____a                         mi____onário. 

   Famí____a                                ve____a                               mi____o. 

 
Questão 07 – Considere os pronomes destacados e numere as frases de acordo com o quadro. (1,2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
    (    ) Venha comigo. 

    (    ) Dei-lhe uma flor. 

    (    ) Vossa Excelência gostaria de entrar? 

    (    ) Nós sairemos cedinho. 

    (    ) Falou-nos sobre o acidente. 

    (    ) Vossa Alteza assinará o decreto? 

 
 
 

 

            praia   -   folhas   -   graciosa 

       gesso   -   gago   -   girassol   -   gole   -   giz 

1 - pronome pessoal do caso reto 

2 – pronome pessoal do caso oblíquo 

3 – pronome de tratamento 



 
Questão 08 - Leia o texto. (0,9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Passe para o pretérito as formas verbais destacadas no trecho. 

__________________________________________________________________________________ 

b) Agora, passe as formas verbais para o futuro. 

__________________________________________________________________________________ 

c) Escreva os verbos destacados no infinitivo e indique a que conjugação eles pertencem. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Questão 09 – Leia as indicações entre parênteses e complete as frases com substantivos coletivos. 
(0,5) 
 
a) Muitos movimentos ecológicos lutam pela preservação da ___________e da ______________ 

(conjunto de plantas e conjunto de animais). 

b) O pastor de ovelhas cuida do _________________(conjunto de ovelhas). 

c) Já sei a sequência do  __________________ (conjunto de letras). 

d) O _____________________ é exuberante! (conjunto de ilhas). 

e) O ___________ que você comprou é magnífico!  (livro com vários mapas). 

 
Questão 10 – Pontue as frases, usando ponto final, ponto de exclamação ou ponto de interrogação. 
(0,6) 
 
a) Será que ele vai sair_________ 
 
b) Ah ______Como o dia está lindo____ 
 
c) Eu me chamo Daniela___ E você____ 
 
d) Não temos aula no fim de semana____ 
 
e) As crianças vão almoçar em casa___ Preciso saber para me organizar___ 
 
f) Socorro___ Estou precisando de ajuda____  
                                                                                                                                                 
 
                                                                             Bom trabalho! 

    Na casa da vovó, tem mais neto do que cama e a gente 

dorme embolado (...) 

    Os primos mais velhos contam histórias de assombração  

para assustar os mais novos, que fingem não sentir medo. (...) 

    A vovó não deixa os grandes baterem nos pequenos (...) 
                                                                  Sônia Rodrigues Mota 

 

 

 


